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POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH 

PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO 
 

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF ELECTRICAL PRODUCTS 
 

Streszczenie: Podstawowym środkiem do eliminacji barier technicznych w handlu jest ujednolicenie wyma-
gań technicznych w skali Unii Europejskiej poprzez harmonizację prawa. W latach 70-tych tworzono dyrek-
tywy obecnie zwane Starego Podejścia, które są wciąż jeszcze obowiązujące w dziedzinie np. motoryzacji, 
produktów żywnościowych, produktów chemicznych i lekarstw. Uchwałą Rady Unii Europejskiej z 1985 roku 
wprowadzona została nowa metoda i polityka tworzenia przepisów technicznych nazwana Nowym Podejściem 
do harmonizacji i normalizacji technicznej. Kolejnym krokiem na drodze zmian była Uchwała Rady Unii Eu-
ropejskiej z 1989 roku w sprawie Globalnego Podejścia do certyfikacji i badań, która daje wytyczne dla poli-
tyki wspólnotowej w sprawie oceny zgodności, uzupełniającej Nowe Podejście min. o wymagania techniczne. 
Wyroby podlegające dyrektywom Nowego Podejścia i spełniające postawione w nich wymagania muszą być, 
z nielicznymi wyjątkami, oznakowane charakterystycznym symbolem CE. Nadanie oznakowania CE to 
zwieńczenie procesu oceny zgodności produktu z dyrektywami Nowego Podejścia.  Producent oznaczając 
znakiem CE wprowadzany do obrotu produkt oświadcza, ponosząc pełną odpowiedzialność materialną i karną, 
że produkt ten spełnia aktualnie obowiązujące wymagania zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowa-
nia, jak również pod względem efektywności energetycznej. 
 

Abstract: The primary means to eliminate technical barriers to trade is the harmonization of technical re-
quirements at European Union level by harmonizing the law. In the 70's created a directive now called the Old 
Approach, which are still in force in the automotive field, for example, food products, chemical products and 
medicines. A resolution of the European Union in 1985 introduced a new method of creating policy and tech-
nical regulations called the New Approach to technical harmonization and standardization. The next step was 
the change of the EU Council Resolution of 1989 on the Global Approach to certification and testing, which 
gives guidelines for a Community policy on conformity assessment, supporting New Approach including the 
technical requirements. Products which are covered by New Approach directives and which meet the require-
ments placed on them to be, with few exceptions, must be marked with CE. Giving the CE marking is the cul-
mination of the process of assessment of conformity with the New Approach directives. The manufacturer who 
marketed the product with CE represents, bearing the full financial liability and criminal liability that this 
product complies with the current requirements in terms of safety as well as in terms of energy efficiency. 
 

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, certyfikacja, badania, oznakowanie produktów 

Keywords: energy efficiency, certification, testing, CE marking 

 
Bezpieczeństwo użytkowania 
 

Wzrost efektywności jest obecnie jednym z głó-
wnych celów polityki energetycznej Unii Euro-
pejskiej. Musi to być też cel dla każdego pod-
miotu gospodarczego, który chce zachować 
swoją konkurencyjność. Zanim przejdziemy do 
omówienia najnowszych uregulowań dotyczą-
cych efektywności energetycznej w odniesieniu 
do produktów przemysłu elektrotechnicznego, 
przypomnijmy uregulowania wcześniejsze, ale 
również aktualnie obowiązujące producentów  
według zasad Nowego i Globalnego Podejścia. 
Podstawowym środkiem do eliminacji barier 
technicznych w handlu jest ujednolicenie wy-
magań technicznych w skali Unii Europejskiej 
poprzez harmonizację prawa. Najczęściej sto- 

 
 

sowanymi do harmonizacji prawa w UE aktami 
prawnym są dyrektywy adresowane do państw 
członkowskich, które są zobowiązane do wpro-
wadzenia ich postanowień do własnego prawa 
krajowego. W latach 70-tych tworzono dyrekty-
wy obecnie zwane Starego Podejścia, które są 
wciąż jeszcze obowiązujące w dziedzinie np. 
motoryzacji, produktów żywnościowych, pro-
duktów chemicznych i lekarstw. Zadaniem dy-
rektyw Starego Podejścia było określenie szcze-
gółowych przepisów technicznych zastępują-
cych przepisy poszczególnych krajów lub obo-
wiązujących alternatywnie do tych przepisów. 
Miały one charakter zbliżony do norm techni-
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cznych i w małym stopniu uwzględniały doro-
bek normalizacji europejskiej.  
 

   
Rys. 1. Znaki jakości stosowane w latach 70-

tych 
 

Uchwałą Rady Unii Europejskiej z 1985 roku 
wprowadzona została nowa metoda i polityka 
tworzenia przepisów technicznych nazwana 
Nowym Podejściem do harmonizacji i norma-
lizacji technicznej. Uchwała Rady wprowadziła 
następujące zasady:  
� wymagania techniczne zawarte w zharmo-

nizowanym prawie zostały ograniczone do 
wymagań zasadniczych; 
� umieszczane na rynku UE i oddawane do 

użytku mogą być tylko wyroby spełniające 
wymagania zasadnicze; 
� opracowanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych zgodnych z wymaganiami za-
sadniczymi zawartymi w prawie powie-
rzone zostało europejskim organizacjom 
normalizacyjnym (w formie zlecenia opra-
cowania norm zharmonizowanych); 
� stosowanie norm zharmonizowanych lub 

innych norm pozostaje dobrowolne i wy-
twórca może zawsze zastosować inne spe-
cyfikacje techniczne w celu spełnienia wy-
magań zasadniczych; 
� wyrobom wykonanym zgodnie z normami 

zharmonizowanymi przysługuje przywilej 
domniemania zgodności z odpowiednimi 
wymaganiami zasadniczymi. 

Kolejnym krokiem na drodze zmian była 
Uchwała Rady Unii Europejskiej z 1989 roku  
w sprawie Globalnego Podejścia do certyfika-
cji i badań, która  daje wytyczne dla polityki 
wspólnotowej w sprawie oceny zgodności, uzu-
pełniającej Nowe Podejście:  
� w celu zapewnienia spójnego podejścia do 

oceny zgodności wyrobów w przepisach 
Wspólnoty, należy określić jednolite części 
składowe tej oceny (moduły), obejmujące 
fazy projektowania i wytwarzania; 
� ustalono kryteria stosowania określonych 

procedur, kryteria działalności jednostek 
wykonujących te procedury oraz kryteria 
stosowania oznakowania CE; 

� uogólniono stosowanie norm dotyczących 
zapewnienia jakości (seria EN ISO 9000)  
i wymagań stawianych jednostkom ocenia-
jącym zgodność (seria EN 45000); 
� promowane są systemy akredytacji, stoso-

wanie technik porównawczych, porozumie-
nia o wzajemnym uznawaniu; 
� stworzono programy realizowane w celu 

zmniejszenia różnic między państwami 
członkowskimi w istniejących infrastruktu-
rach zapewnienia jakości (takich jak sys-
temy metrologiczne, systemy wzorcowania, 
laboratoria badawcze, jednostki certyfiku-
jące i inspekcyjne, jednostki akredytujące); 
� wszczęto zawieranie porozumień o wza-

jemnym uznawaniu, współpracy i pomocy 
technicznej między UE i krajami trzecimi.  

Tak więc ocena zgodności według Globalnego 
Podejścia może opierać się na różnych modu-
łach:  
� wewnętrznej kontroli dokonywanej przez 

producenta podczas projektowania i pro-
dukcji; 
� badaniach typu przeprowadzanych przez 

stronę trzecią w połączeniu z wewnętrzną 
kontrolą produkcji przeprowadzaną przez 
producenta; 
� badaniach typu lub projektu przez stronę 

trzecią w połączeniu z zatwierdzeniem 
przez stronę trzecią wyrobu lub systemu 
zapewnienia jakości produkcji lub weryfi-
kacją produkcji przez stronę trzecią; 
� weryfikacji jednostkowej projektu i produk-

cji przez stronę trzecią, albo 
� zatwierdzeniu pełnego systemu zapewnie-

nia jakości przez stronę trzecią. 

 
Rys. 2. Schemat procedur zgodności  
 

Wyroby podlegające dyrektywom Nowego Po-
dejścia i spełniające postawione w nich wyma-
gania muszą być, z nielicznymi wyjątkami, oz-
nakowane charakterystycznym symbolem CE. 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 115

Nadanie oznakowania CE to zwieńczenie pro-
cesu oceny zgodności produktu z dyrektywami 
Nowego Podejścia. Cały proces dokumenta-
cyjny kończy się wystawieniem przez produ-
centa albo jego upoważnionego przedstawiciela 
dokumentu, który nazywa się - DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI WE oraz opatrzeniem wyrobu 
odpowiednią etykietą ze znakiem CE. 
 

           
Rys. 3. Zastrzeżony europejski znak CE oraz 

aktualny znak zastrzeżony BBJ SEP 
 

Na gruncie polskiego prawa zagadnienia te re-
guluje ustawa z 30 sierpnia 2002 roku o syste-
mie oceny zgodności i ustawa z dnia 12 grudnia 
2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
W branży elektrotechnicznej najpowszechniej 
stosowanym aktem wykonawczym do tej 
ustawy jest  Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycz-
nego. Rozporządzenie to wdraża tzw. dyrek-
tywę niskonapięciową  LVD 2006/95/WE /Low 
Voltage Directive/ oraz ustala systemy kontroli 
oraz zasady karania. W stosunku do sprzętu 
elektrycznego konieczne jest również spraw-
dzenie dodatkowych wymagań związanych ze 
środowiskiem, takich jak RoHS , WEEE  oraz 
przestrzeganie procedur REACH. 
Dyrektywy blisko  powiązane z wieloma pro-
duktami elektrotechnicznymi: 

- budowlana CPD  89/106/EWG/Construc-
tion Products Directive/ -zmiany w kierun-
ku Rozporządzenia CPR/Construction Pro-
ducts Regulation/, 

- maszynowa MD 98/37/WE/Machinery Di-
rective/, 

- kompatybilności EMC 04/108/WE/Ele-
ctroMagnetic Compatibility/ 

 

  
 

 
 

 
 

Zupełnie nowym i odrębnym tematem jest  
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. 
Poprawa efektywności energetycznej jest cywi-
lizacyjnym trendem, do którego musi się od-
nieść każda firma.  Ceny nośników energii będą 
ciągle rosły i tym samym ich udział w kosztach 
działania firmy. Oszczędność energii jest ko-
rzystna dla całej gospodarki UE ,sektora pu-
blicznego, przedsiębiorstw i osób prywatnych. 
Efektywność energetyczną uznano w kontek-
ście europejskiej strategii energetycznej do roku 
2020 za jeden z priorytetów na nadchodzące 
lata. W przemyśle zwiększona produkcja przy 
zużyciu mniejszej ilości energii powinna 
zwiększyć konkurencyjność sektorów gospo-
darki UE i zapewnić im wiodącą rolę na ogól-
noświatowych rynkach technologii efektywno-
ści energetycznej. W  ostatnich 20 latach w Pol-
sce dokonał się znaczący , największy w Euro-
pie, postęp  w tej dziedzinie ,ale pomimo tego 
polska gospodarka wciąż jest bardziej energo-
chłonna niż gospodarki „starych” krajów UE. 
Wdrożeniem dyrektywy 2006/32/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych 
jest ustawa o efektywności energetycznej  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. Ustawa określa: 
1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospo-
darowania energią, 
2) zadania jednostek sektora publicznego w za-
kresie efektywności energetycznej, 
3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa 
efektywności energetycznej, 
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4) zasady sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz uzyskania uprawnień audy-
tora energetycznego. 
Ustawa sprecyzowała  krajowy cel w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią wyzna-
czający uzyskanie do 2016 r. oszczędności 
energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% 
średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu 
roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 
2001—2005. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej  realizuje program ”Efek-
tywne wykorzystanie energii”. Celem programu  
jest zarówno przeprowadzenie audytów energe-
tycznych oraz elektroenergetycznych w przed-
siębiorstwach dla określenia możliwości osz-
czędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowa-
dzenie działań inwestycyjnych służących popra-
wie efektywności energetycznej jak i wzrost 
efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 
Pieniądze z programu będzie można przezna-
czyć na racjonalizację zużycia energii elektry-
cznej  poprzez  wykorzystanie min. energoosz-
czędnych systemów napędowych, nowych sprę-
żarek czy energooszczędnych systemów oświe-
tleniowych. Program służy też pobudzeniu 
budowy małych turbin wiatrowych, kolektorów 
słonecznych , pomp ciepła, termomodernizacji 
budynków , rekuperację i odzyskiwanie ciepła  
z procesów produkcyjnych. 
Został przyjęty również Krajowy Plan Działań 
dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 
przewidujący min. przeprowadzenie ogólnopol-
skiej kampanii informacyjnej na tematy: 
• celowości i opłacalności stosowania wyro-

bów najbardziej efektywnych energetycz-
nie, 

• konieczności wymiany oświetlenia w bu-
dynkach użyteczności publicznej i miesz-
kalnych na energooszczędne, 

• wymiany starych energochłonnych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego na urządze-
nia nowe energooszczędne, 

• zachęcenie sprzedawców i konsumentów 
do zwracania większej uwagi na etykiety 
efektywności energetycznej i informacje 
zawarte w charakterystyce technicznej 
sprzedawanych i kupowanych produktów, 

• propagujące działania związane z wprowa-
dzeniem systemu dobrowolnych zobowią-
zań skutkujących zwiększeniem efektywno-
ści energetycznej w przemyśle, zawiera-

nych pomiędzy organem administracji rzą-
dowej, a przedsiębiorcami w zamian za 
zmniejszenie opłat środowiskowych. 

 

Efektywność energetyczna w produktach 
przemysłu elektrotechnicznego 
 

Etykietowanie 
 

Bardzo ważnym, ale również  widocznym dla 
każdego konsumenta stała się sprawa etykieto-
wania wielu artykułów powszechnego użytku 
zasilanych energią elektryczną.  

 
Wydana została Dyrektywa 2010/30/UE i na-
stępnie Komisja Europejska opublikowała do 
chwili obecnej następujące akty delegowane: 
  
1.  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KO-
MISJI (UE) NR 1059/2010 z dnia 28 września 
2010 r.  uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do etykiet efektywności energetycznej dla 
zmywarek do naczyń dla gospodarstw do-
mowych.  
2.  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KO-
MISJI (UE) NR 1060/2010 z dnia 28 września 
2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do wymogów dotyczących etykiet efektywno-
ści energetycznej dla urządzeń chłodniczych 
dla gospodarstw domowych.  
3.  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KO-
MISJI (UE) NR 1061/2010 z dnia 28 września 
2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w od-
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niesieniu do etykiet efektywności energetycz-
nej dla pralek dla gospodarstw domowych.  
4.  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KO-
MISJI (UE) NR 1062/2010 z dnia 28 września 
2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odnie-
sieniu do etykiet efektywności energetycznej 
dla telewizorów.  
5.  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KO-
MISJI (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja  
2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do etykiet efektywności energetycznej dla kli-
matyzatorów.  
 

Ekoprojektowanie 
 

Kolejnym  ważnym krokiem w realizacji nad-
rzędnego celu poprawy efektywności energe-
tycznej jest Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 roku ustanawiająca ogólne  
zasady wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią - zwana  ECO 
DESIGN. 

 
Oficjalny znak ECO DESIGN 

 

 
Inne symbole graficzne promujące ECO 

DESIGN 
 

Produkty mają wpływ na środowisko  naturalne 
w czasie ich całego  cyklu życia, obejmującego 
wszystkie etapy tj. od wykorzystania surowców 
i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pa-

kowanie, transport, użytkowanie, recykling do 
ostatecznego unieszkodliwiania tych produk-
tów. Więcej niż 80% wpływu na środowisko 
mają decyzję podejmowane już na etapie pro-
jektowania produktów. Obecnie Komisja Euro-
pejska sukcesywnie opracowuje rozporządzenia 
wykonawcze do ww. dyrektywy zawierające 
wymagania dotyczące poszczególnych grup 
urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkow-
skich UE od dnia ich wejścia w życie.  
Dotychczas wdrożono następujące Rozporzą-
dzenia: 
1.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla zużycia 
energii przez elektryczne i elektroniczne 
urządzenia gospodarstwa domowego i urzą-
dzenia biurowe w trybie czuwania i wyłącze-
nia.  
2.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.w sprawie wy-
konania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla prostych 
set-top boksów.  
3.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla bezkierun-
kowych lamp do użytku domowego.  
4.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu w zakresie zu-
życia energii elektrycznej przez zasilacze ze-
wnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich 
średniej sprawności podczas pracy.  
5.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wy-
konania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla silników 
elektrycznych.  
6.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wy-
konania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyr-
kulacyjnych bezdławnicowych wolnostoją-
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cych i pomp cyrkulacyjnych bezdławnico-
wych zintegrowanych z produktami.  
7.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wy-
konania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla telewizo-
rów.  
8.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wy-
konania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń 
chłodniczych przeznaczonych dla gospo-
darstw domowych.  
9.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w od-
niesieniu do wymogów dotyczących ekopro-
jektu w zakresie promieniowania ultrafiole-
towego bezkierunkowych lamp do użytku 
domowego.  
10. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmienia-
jące rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 
w odniesieniu do wymogów dotyczących eko-
projektu dla lamp fluorescencyjnych bez 
wbudowanego statecznika, lamp wyładow-
czych dużej intensywności oraz stateczników 
i opraw oświetleniowych służących do zasila-
nia takich lamp.  
11. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.  w spra-
wie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla pra-
lek dla gospodarstw domowych.  
12. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w spra-
wie wykonania dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmy-
warek do naczyń dla gospodarstw domo-
wych.  
13. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla wen-
tylatorów napędzanych silnikiem elektrycz-
nym o poborze mocy od 125 W do 500 kW.  
 

Produkty związane z energią spełniające wy-
mogi dotyczące ekoprojektu, powinny posiadać 

oznakowanie „CE” i związane z nim informacje 
w celu umożliwienia wprowadzenia ich do ob-
rotu na rynku wewnętrznym oraz ich swobod-
nego przepływu. Rygorystyczne egzekwowanie 
środków wykonawczych jest niezbędne w celu 
redukcji oddziaływania na środowisko produ-
któw związanych z energią podlegających regu-
lacji oraz zapewnienia uczciwej konkurencji. 
Omówimy bliżej dwa najbardziej energochłon-
ne produkty: 
 

Silniki elektryczne o mocy znamionowej  
w granicach 7,5–375 kW 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 
640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r 

 
Silniki elektryczne są najważniejszym rodza-
jem napędu  i wykorzystują ok. 70 % energii 
elektrycznej zużywanej przez przemysł.  
Łączny potencjał opłacalnej ekonomicznie po-
prawy sprawności energetycznej takich syste-
mów z napędem elektrycznym wynosi  
20–30%. Jednym z głównych czynników  
w kontekście takiej poprawy jest wykorzystanie 
silników o wysokiej sprawności energetycznej. 
Stąd też silniki stosowane w systemach z napę-
dem elektrycznym są priorytetowym produk-
tem, dla którego należało  ustalić wymogi doty-
czące ekoprojektu. Na całym świecie pracuje 
obecnie ponad 300 milionów silników. 90 proc. 
z nich pracuje z pełną wydajnością niezależnie 
czy jest taka potrzeba. 
Połowa tych silników pracuje w USA, Europie  
i Chinach. Te trzy największe gospodarki zgod-
nie zaostrzyły normy dotyczące efektywności 
energetycznej. 
USA - od grudnia 2010 r. producenci mogą 
sprzedawać silniki zgodnie z klasą NEMA 
Premium , co jest odpowiednikiem europejskiej 
klasy IE3. 
Chiny - od lipca 2011r. w sprzedaży mogą być 
tylko silniki spełniające normy IE2. 
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Europa - od dnia 16 czerwca 2011 r. silniki 
muszą odpowiadać co najmniej klasie 
sprawności IE2; 
od dnia 1 stycznia 2015 r.:  
• silniki o mocy znamionowej w granicach 

7,5–375 kW muszą odpowiadać co naj-
mniej klasie sprawności IE3  lub odpowia-
dać klasie sprawności IE2 oraz być wypo-
sażone w sterownik bezstopniowy.  

• od dnia 1 stycznia 2017: 
• wszystkie silniki o mocy znamionowej  

w granicach 0,75–375 kW muszą odpowia-
dać co najmniej klasie sprawności IE3  lub 
odpowiadać klasie sprawności IE2 oraz być 
wyposażone w sterownik bezstopniowy. 

 

W załącznikach do rozporządzenia zostają  pre-
cyzyjnie określone nominalne  minimalne spra-
wność (η) dla klasy sprawności IE2 (50 Hz) 
oraz IP3(50 Hz) w granicach pomiędzy 77,4 dla 
najmniejszych silników, a 95,8  dla najwięk-
szych. Informacje na temat silników  muszą być 
przedstawiane w widoczny sposób w doku-
mentacji technicznej silników i na ogólnodo-
stępnych stronach internetowych producentów 
silników.  
W odniesieniu do dokumentacji technicznej in-
formacje muszą być podane w kolejności: 
1) Nominalna sprawność (η) przy pełnym, 75 % 
i 50 % znamionowym obciążeniu i napięciu 
(UN).  
2) Klasa sprawności: „IE2” lub „IE3”.  
3) Rok produkcji.  
4) Nazwa lub znak towarowy producenta, nu-
mer rejestru handlowego oraz miejsce produk-
cji.  
5) Numer modelu produktu.  
6) Liczba biegunów silnika.  
7) Znamionowa moc wyjściowa lub zakres 
znamionowej mocy wyjściowej (kW).  
8) Znamionowa częstotliwość wejściowa sil-
nika (Hz).  
9) Znamionowe napięcie lub zakres znamiono-
wego napięcia (V).  
10) Znamionowa prędkość lub zakres znamio-
nowej prędkości (rpm).  
11) Informacje dotyczące demontażu, recy-
klingu lub usuwania po zakończeniu eksploata-
cji. 
 
Kolejne załączniki definiują Pomiary i oblicze-
nia i procedury weryfikacji. Procedura weryfi-
kacji jest następująca-podczas przeprowadzania 
kontroli w ramach nadzoru rynku, organy 

państw członkowskich przeprowadzają test tyl-
ko jednego urządzenia. Uznaje się, że model 
spełnia stosowne wymogi określone w niniej-
szym rozporządzeniu, jeśli w przypadku nomi-
nalnej sprawności silnika (η) straty (1-η) nie 
różnią się od wartości granicznych podanych  
w załączniku I o więcej niż 15% w zakresie 
mocy 0,75–150 kW oraz 10% w zakresie mocy 
150–375 kW. Jeśli wynik nie został osiągnięty, 
organ nadzoru rynku testuje losowo wybrane 
trzy dodatkowe urządzenia. Zagadnieniem ot-
wartym jest brak  prowadzenia w Polsce działań 
kontrolnych w zakresie już obowiązującego 
ekoprojektu dla silników elektrycznych. Polska 
Izba Gospodarcza Elektrotechniki – na wniosek  
Sekcji Producentów i Importerów Silników 
zabiega poprzez Ministerstwo Gospodarki  
w UOKiK  o ustanowienie procedury i przyzna-
nie środków  na kontrole. Mamy w Polsce trzy 
ceryfikowane laboratoria zdolne przeprowadzić 
stosowne pomiary. 
 

Wentylatory napędzane  silnikiem elektrycz-
nym o poborze mocy od 125 W do 500 kW 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. 
 

 
Wentylatory napędzane silnikiem elektrycz-
nym o poborze mocy od 125 W do 500 kW 
stanowią ważny element różnych produktów 
przeznaczonych do obróbki gazu.  
Łączna wielkość zużycia energii elektrycznej 
przez wentylatory napędzane silnikiem elek-
trycznym o poborze mocy od 125 W do  
500 kW wynosi 344 TWh rocznie, a jeżeli aktu-
alne tendencje na rynku unijnym utrzymają się, 
to do 2020 r. osiągnie ona poziom 560 TWh. 
Dzięki odpowiedniej konstrukcji technicznej 
możliwe jest opłacalne ekonomicznie zmniej-
szenie wielkości zużycia prognozowanego na 
rok 2020 o ok. 34 TWh rocznie, co odpowiada 
redukcji emisji o 16 Mt CO 2 . Oznacza to, że 
wentylatory o poborze mocy od 125 W do  
500 kW stanowią ważny produkt, w odniesieniu 
do którego zostały określone  wymogi w zakre-
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sie ekoprojektu. Poprawę efektywności ener-
getycznej wentylatorów napędzanych silnikiem 
elektrycznym należy osiągnąć poprzez zasto-
sowanie istniejących, niezastrzeżonych i osz-
czędnych rozwiązań technicznych, co dopro-
wadzi do zmniejszenia łącznych wydatków na 
zakup i eksploatację urządzeń. 
Określono  parametry wzorcowe dla obecnie 
dostępnych typów wentylatorów o wysokiej 
sprawności energetycznej. Przyczyni się to do 
zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu 
do informacji, szczególnie dla MŚP i bardzo 
małych przedsiębiorstw, co dodatkowo ułatwi 
wykorzystanie technologii o najlepszym pro-
jekcie oraz opracowywanie bardziej energoosz-
czędnych produktów przyczyniających się do 
zmniejszenia zużycia energii. Wiele wentylato-
rów stanowi część systemów wentylacji zain-
stalowanych w budynkach. 
Wyróżniono następujące typy wentylatorów  
i zróżnicowano według tych typów wymagania: 
• wentylator osiowy,  
• wentylator promieniowy o łopatkach wy-

giętych do przodu oraz wentylator promie-
niowy o łopatkach promienistych,  

• wentylator promieniowy o łopatkach wy-
giętych do tyłu bez obudowy,  

• wentylator promieniowy o łopatkach wy-
giętych do tyłu w obudowie,  

• wentylator o przepływie mieszanym,  
• wentylator poprzeczny,  

 

W załączniku 1 zostały określone wymagania 
dotyczące minimalnej sprawności energetycz-
nej wentylatorów – etap 1 od dnia 1 stycznia 
2013 r. i etap II od 1 stycznia 2015.  
Informacje na temat wentylatorów  muszą być 
przedstawione w widoczny sposób:  
a) w dokumentacji technicznej wentylatorów;  
b) na ogólnodostępnych stronach internetowych 
producentów wentylatorów.  
Wymaga się przedstawienia następujących in-
formacji:  
1) sprawność ogólna (η), zaokrąglona do jed-
nego miejsca po przecinku;  
2) kategoria pomiarowa stosowana do określe-
nia sprawności energetycznej (A-D);  
3) kategoria sprawności (statyczna lub całko-
wita);  
4) współczynnik sprawności w punkcie opti-
mum sprawności energetycznej;  
5) czy w obliczeniu sprawności wentylatora 
uwzględniono zastosowanie układu regulacji 
prędkości obrotowej, a jeżeli tak, to czy układ 

regulacji prędkości obrotowej jest trwale połą-
czony z wentylatorem, czy też zachodzi ko-
nieczność domontowania do wentylatora;  
6) rok produkcji;  
7) nazwa lub znak towarowy producenta, numer 
rejestru handlowego oraz miejsce produkcji;  
8) numer modelu produktu;  
9) znamionowy pobór mocy silnika (kW), natę-
żenie przepływu i ciśnienie w punkcie optimum 
sprawności energetycznej;  
10) obroty na minutę w punkcie optimum 
sprawności energetycznej; 
11) „współczynnik charakterystyczny”;  
12) informacje istotne dla ułatwienia demon-
tażu, recyklingu lub usuwania po zakończeniu 
eksploatacji;  
13) informacje istotne do celów minimalizacji 
oddziaływania na środowisko i zapewnienia 
optymalnej długości okresu eksploatacji odno-
szące się do montażu, eksploatacji i obsługi 
technicznej wentylatora;  
14) opis dodatkowych elementów stosowanych 
przy określaniu sprawności energetycznej 
wentylatora, takich jak przewody powietrzne, 
których opisu nie uwzględniono w ramach ka-
tegorii pomiarowej, i które nie są dostarczane  
z wentylatorem. 
Kolejne załączniki definiują pomiary i oblicze-
nia i procedury weryfikacji. Docelową spraw-
ność energetyczną wentylatorów oblicza się 
według dość złożonej procedury pomiarowej  
i obliczeniowej. Procedura weryfikacji dla po-
trzeb nadzoru rynku jest analogiczna jak  
w przypadku silników elektrycznych. Etap I 
dotyczący wentylatorów obowiązywać będzie 
od 1 stycznia 2013 roku , tak więc producenci 
maja jeszcze moment na przygotowanie  
i wejście w system z pełną świadomością  
i odpowiedzialnością. 
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki prze-
prowadziła na Forum Wentylacji w dniach 21-
22 marca w Warszawie wykład omawiający tą 
tematykę. 
Producent oznaczając znakiem CE wprowa-
dzany do obrotu produkt oświadcza, pono-
sząc pełną odpowiedzialność materialną  
i karną, że produkt ten spełnia aktualnie 
obowiązujące wymagania zarówno pod 
względem bezpieczeństwa użytkowania jak 
również  pod względem efektywności energe-
tycznej. 


